РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД

№ РД-95/27.06.2017 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 138а, ал. 3 от
Закона за водите, във връзка с чл. 212, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и
на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние

НАЗНАЧАВАМ:

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Невена Кирилова Кирилова – ВиК експерт към Асоциация по водоснабдяване
и канализация - Перник
ЗАМЕСТНИК:
Любомир Георгиев Тасев – Главен експерт „Регионално развитие“ към
Дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация – Перник
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:
Петко

Владов

Петков

–

Главен

специалист

по

ОМП

към

Областна

администрация - Перник

ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Темелкова Стоилова – Инспектор „Превантивен контрол и
превантивна

дейност“

към

ГД

„Пожарна

безопасност

и

защита

на

населението“
Резервен член:
Борислав

Иванов

превантивна

Парапунов

дейност“

към

–

ГД

Инспектор
„Пожарна

„Превантивен
безопасност

и

контрол
защита

и
на

населението“
2. Иван Костадинов Бузов – Началник РО ЮЗБ Благоевград към Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
3. Димитър Диков Терзиев – Главен инспектор в Дирекция „Контрол“ към
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

При невъзможност за участие в проверката на някое от горепосочените
длъжностни лица, се допуска неговото заместване от друго длъжностно
лице от съответната институция, като това се отразява в протокола.

При необходимост, към Комисията могат да се привличат и други
хидроспециалисти за подпомагане на дейността й.

По време на проверките да присъства и представител на собственика и/
или оператора на язовирната стена и съоръженията към нея.

СЪС ЗАДАЧИ:
1. Да извърши обследвания на място на техническото и експлоатационното
състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях, находящи се
на територията на област Перник, както и състоянието на 500-метровите
зони след язовирните стени, съгласно чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите,
по приложен и утвърден График за извършване на обследванията –
неразделна част от настоящата заповед.
2. Да изготви предписания на собствениците на язовирните стени и/ или на
съоръженията към тях за изпълнението в определен срок на необходимите
действия за осигуряване на техническата им изправност и безопасната им
експлоатация.
3. Да провери изпълнението на предписанията от предходната проверка на
междуведомствената

комисия

през

октомври

2016г.,

свързани

с

подобряване на техническото състояние и аварийното планиране на
водностопанските системи и хидротехническите съоръжения.
4. Да провери наличието на досие на язовира и степента на неговата
окомплектованост, съгласно изискванията на Наредбата за условията и
реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за
техническото им състояние.

На основание чл. 214, ал.1 от Наредбата, Графика на извършване на
обследванията да се публикува на интернет страницата на Областна администрацияПерник най-късно 15 дни преди началото на инспекциите и да се изпрати до
съответните компетентни органи.
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В 3-дневен срок от издаването на настоящата заповед, съгласно чл. 214, ал. 2
от Наредбата, да бъде изпратена на членовете на Комисията за обследване на
техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени (КОТЕСЯС)
документацията от извършените предходни прегледи на язовирите, включваща
изготвените констативни протоколи, аналитични доклади и снимков материал (за
оценка на риска от бедствия следва да се прилага и карта), за язовирите,
определени в Графика на извършването на обследванията, след пълното й
окомплектоване от .
Комисията осъществява дейността, съгласно предоставените й в чл. 215 от
Наредбата правомощия.
За

всеки

обследван

обект,

в

14-дневен

срок

от

приключването

на

обследването, да бъде съставян и подписван от членовете на Комисията и
предоставен на Областния управител протокол за техническото състояние на
язовирните стени и на съоръженията към тях, който да съдържа всички изискуеми в
чл. 216, ал. 1 от Наредбата реквизити. Когато някой от членовете на Комисията има
особено мнение, то да бъде отбелязвано в протокола и към него да бъдат прилагани
писмени мотиви в 3-дневен срок от подписването му.
Протокола да бъде изготвян в 6 еднообразни екземпляра – за всеки от
членовете на КОТЕСЯС, за собственика на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за кмета на съответната община.
Разходите за командировка са за сметка на съответните институции.
Заповедта да бъде сведена до знанието на лицата за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед отменя Заповед № РД-73/01.06.2017 г.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник областния
управител.

ИВО ИВАНОВ

/П/

ИД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
съгласно Заповед № РД-94/26.06.2017 г.
на Областния управител
на област Перник
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